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Brazilské úřady hlásí dlouhodobě nejnižší míru
kácení deštných pralesů
Dle úřadů bylo v období mezi srpnem 2010 a
červencem 2011 vykáceno 6 238 kilometrů
čtverečních deštného pralesa, což je o 11% méně,
než ve stejném období o rok dříve. Podle vyjádření
vlády na tomto faktu nese zásluhy především
tvrdší postoj vůči nelegální těžbě vzácných dřevin
na území pralesa. Rychlost odlesňování
amazonské oblasti je tak nejnižší za posledních 23
let.

Indická vláda hodlá zakročit proti hanlivému
obsahu na internetu
Indická vláda obvinila internetové společnosti z
nedostatečné spolupráce při potírání hanlivého a
útočného obsahu na webových stránkách. Indický
ministr komunikací Kapil Sibal se následně setkal s
představiteli společností Google, Facebook a
dalších. Firmy se na jednání hájili tím, že proti
"nežádoucímu" obsahu nemůžou bojovat
efektivněji, než doposud. Tamní vládu naposled
pobouřily upravené fotky nynějšího premiéra a
Sonii Gandhi. Představitelé internetových
společností prý opakovaně ignorují požadavky
indické vlády na odstraňování nevhodného
obsahu.

Rusko se ostře ohradilo proti americkým
výrokům o ruských volbách
Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo americké
výhrady ke svým volbám a označilo slova americké
ministryně zahraničí Hillary Clinton za nepřijatelná.
Ministryně Hillary Clinton totiž prohlásila, že volby
do dolní komory ruského parlamentu nedokázaly
být nezávislé a spravedlivé. Moskva ve své zprávě
oznámila, že USA  užívají "až příliš dlouho
zastaralé stereotypy, aniž by se snažily pochopit
změny v ruském volebním systému."

Rusko zahájilo dodávky humanitární pomoci
kosovským Srbům
Ruské ministerstvo pro mimořádné situace bude
na povel ruského prezidenta Dmitrije Medveděva
od zítřka posílat humanitární pomoc kosovským
Srbům. První kontingent 25 nákladních
automobilů s 284 tunami potravin, přikrývek a
nábytku by měl do kosovské Mitrovice dorazit 12,
prosince. Oznámil to ruský velvyslanec v
Bělehradě, Aleksandar Konuzin, agentuře Itar
Tasi.

Kojenecká výživa v Japonsku byla
kontaminována radioaktivním cesiem
Výrobce kojenecké výživy Meiji stáhl z oběhu svoje
produkty poté, co bylo při testech detekováno
radioaktivní cesium v sušeném mléce. Radioaktivní
prvek se do výrobku pravděpodobně dostal díky
únikům z poškozené JE Fukušima Daiichi, která je
od továrny vzdálena 320 kilometrů. Experti však
vylučují širší dopady tohoto zjištění, jelikož
společnost Meiji prodává své produkty pouze v
prefektuře Saitama v Japonsku.

Kosovský premiér: "Srbsko de iure uznalo
kosovské hranice"
Kosovský premiér Hashim Thaçi prohlásil,
že dohoda mezi Kosovem a Srbskem
o integrované správě hranic může být uzavřena
pouze mezi dvěma nezávislými suverénními státy.
Kosovský premiér dále řekl, že dohoda je
důležitým krokem k vytvoření právního státu i na
severu země a že se tak "de iure" jedná o uznání
hranic s Kosovem - "integrované správa hranic dle
evropského modelu zajišťuje rychlé a
snadné procházení občanů a zboží, stejně jako
umožní, aby příslušné orgány Kosova bojovaly

proti organizovanému zločinu a zabraňovaly
pašování a obchodu s lidmi, který v posledních 12
letech vzhledem k neutišenému stavu hranic
vzkvétal," řekl premiér.

V Moskvě stále probíhají demonstrace
navzdory zákazu nepovoleného
shromažďování se
Demonstranti, kteří jsou nespokojeni s průběhem
nedávných parlamentních voleb, se střetli s
příznivci dosavadního ruského premiéra Vladimira
Putina. Při potyčkách bylo zatčeno 250
protestujících, mezi nimiž byl i politický
veterán Boris Nemtsov. Demonstrace, které v
Moskvě započaly po zveřejnění zprávy o údajném
manipulování s výsledky voleb, jsou největší za
posledních několik let.

Turecko uvítalo rozhodnutí ICJ ve prospěch
Makedonie
Turecko uvítalo rozhodnutí Mezinárodního
soudního dvora (ICJ) o pochybení Řecka při
zablokování vstupu Makedonie do NATO v roce
2008 v Rumunsku. ICJ rozhodl, že Řecko porušilo
dohodu s Makedonií z roku 1995. Turecké
ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo,
že plně podporuje makedonskou integraci do
Evropy a mezinárodních organizací včetně NATO.

Irský rozpočet se zvýší o 1,6 miliardy eur
Irský ministr financí Michael Noonan oznámil, že
vláda seškrtá své výdaje o celou miliardu eur.
Zvýšení příjmu státního rozpočtu by mělo fungovat
díky změně horní sazby DPH z 21% na
23%. Sazba daně z příjmu zůstane beze změny.
Řešení krize eurozóny je teď pro irskou vládu
zásadní - pokud se nepodaří zamezit růstu deficitů
státních rozpočtů, Irsko nemá šanci na zlepšení
své ekonomické situace.

Standard &amp; Poor's možná sníží rating
Evropského fondu finanční stability
Ratingová agentura informovala, že pokud
sníží nejvyšší známku AAA 15 zemím eurozóny,
jak oznámila v pondělí, situace bude mít negativní
dopad také na EFFS. Zemím jako Německo,
Rakousko či Nizozemsko hrozí degradace o
jeden stupeň, Francii dokonce o dva. Výsledné
změny by měly být oznámené do tří měsíců.

Ochota Norů vstoupit do EU klesla na
historické minimum
Neochota stát se 28. státem Evropské unie se v
Norsku prolíná 80% společnosti, bez rozdílu mezi
městem a vesnicí, či napříč generacemi. Političtí
představitelé státu nyní nepovažují vstup do bloku
evropských států za důležitý krok, naopak se díky
krizi eurozóny otázce spíše vyhýbají. Norsko se
však stalo členem tzv. schengenského prostoru a s
EU ekonomicky úzce spolupracuje.

Do středeční stávky českých pedagogů se
zapojí 1600 škol
Co se počtu zapojených kantorů týče, číslo stouplo
na 20 tisíc. Nejméně spokojených zaměstnanců je
přitom v Moravskoslezském a Jihomoravském
kraji. Hlavním důvodem je změna platebních tarifů,
kdy o platu kantora má nově rozhodovat ředitel
školy a ne dosavadní délka praxe. Největší obavy
mají starší kantoři, kterým by plat mohl klesnout až
na nástupních 20 tisíc. Minimální účast by měla být
zaznamenaná v hlavním městě Praze.

Americký senátor Mccain varoval ruského
premiéra Putina
Po včerejších masových demonstracích v ruských
ulicích, které byly způsobené nespokojeností s

výsledky nedělních voleb a výhrou strany Jednotné
Rusko, interpetoval americký senátor a bývalý
kandidát na prezidenta McCain situaci v Rusku
slovy, že by mohlo dojít k tzv. arabskému jaru i v
tomto regionu. Senátor také komentoval možné
zhoršení vztahu mezi Ruskem a Západem díky
několikatisícovým stížnostem na volební podvody.
Premiér Putin ve svém oficiálním proslovu uvedl,
že stranu čekají po prezidentských volbách v
březnu velké personální změny. Moskvu prozatím
před demonstranty střeží vojsko ministerstva
vnitra, jež si klade za cíl udržet v ruské metropoli
pořádek.

Rada bezpečnosti zcela otočila - byly
schváleny další sankce proti Eritreji
Rada bezpečnosti OSN rozšířila sankce proti
Eritreji kvůli údajnému pokračování v poskytování
podpory islamistickým milicím v Somálsku. Byl tak
prakticky zcela otočen původní návrh na zmírnění
dosavadních sankcí na podporu investic a rozvoje
těžebního průmyslu, o kterém měla Rada
bezpečnosti hlasovat. Eritrea se k sankcím již
vyjádřila s tím, že zcela odmítá, že by jakkoliv
podporovala povstalce v Somálsku. 

V Demokratické republice Kongo propukly
naplno nepokoje - rozhlas a televize jsou mimo
provoz
Propukly mohutné srážky mezi demonstranty a
bezpečnostními silami kvůli předběžným
výsledkům voleb, které již zpochybnila opozice.
Současný prezident Joseph Kabila podle výsledků
získal 46%, zatímco nejsilnější opoziční kandidát
Etienne Thisekedi 36%. Nepokoje probíhají
především v hlavním městě Kinhasa a provincii
Západní Kasai, baště opozice. Policie zatím
používá slzný plyn, ovšem došlo již i na střelbu.
Vláda mezitím vypnula televizní i rozhlasové
vysílání. Velké obavy mezinárodních organizací se
tak přes počáteční nadšení naplňují.

Belgie má nového premiéra
První francouzsky mluvící premiér v posledních
40 letech Elio Di Rupo dnes složil přísahu, neboť
byl v noci jmenován králem Albertem II. belgickým
premiérem. V Belgii tak oficiálně končí 541 dnů
dlouhé bezvládí. Belgický premiér Elio Di Rupo je
synem italských přistěhovalců a bude
předsedat koalici socialistů, křesťanských
demokratů a liberálů, kteří se povznesli nad
jazykové rozdíly. Vláda nyní bude muset řešit
ekonomické problémy a rozdíly mezi holandsky a
francouzsky mluvícími částmi země.

Vznikla Asociace bulharských exportérů (ABE)
S podporou bulharské Konfederace
zaměstnavatelů (CEIBG) a průmyslníků byla
založena Asociace bulharských exportérů (ABE),
která bude sdružovat nejen členy CEIBG, ale i
zástupce dalších bulharských firem. Cílem je
umožnění podstatně snazší komunikace mezi
exportéry, vládou i zahraničními obchodními
partnery. Zakládajícími společnostmi jsou
Sopharma, Prista Oil, Kaolin, Svilosa, Metal
Technology Group, Geotrade, Bella Bulgaria,
Sharlopov Hotels, the Association of Dairy
Processors in Bulgaria a Postbank.
Banka Postbank přitom
poskytne polovinu základního kapitálu ABE - 50
000 bulharských lvů (BGN) - 26 875 euro.

Ukrajina odmítá vstup do NATO, vydává se
cestou neutrality
Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč u příležitosti
dne ukrajinských ozbrojených sil prohlásil, že jeho
země nevstoupí do NATO a ani do žádné jiné
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vojenské aliance. Podle jeho slov zajistí politika
neutrality Ukrajině bezpečnost a stabilitu.
Ukrajinský prezident také zmínil úspěchy ve
spolupráci s Ruskou federací a stejně tak i s EU.
Ukrajina nyní hodlá zachovat stávající úroveň
spolupráce s NATO.

NATO nebude brát ohled na rozhodnutí sporu
mezi Řeckem a Makedonií
Makedonie bude vyzvána ke vstupu do NATO až
poté, co vyřeší spory o svůj název s Řeckem,
oznámil to generální tajemník NATO
Anders Fogh Rasmussen v reakci na rozhodnutí
Mezinárodního soudního dvora (ICJ). NATO podle
slov svého tajemníka bere na vědomí rozhodnutí
ICJ, ale odmítá na něj brát ohled, neboť se jedná
pouze o bilaterální záležitost mezi Řeckem a
bývalou jugoslávskou republikou Makedonie.
Řecko odmítá název Makedonie s tím, že z toho
vyplývají nároky Makedonců na severní
stejnojmenné oblasti Řecka, zatímco Makedonci
se brání tím, že změna jména by byla ztrátou
vlastní národní identity.

Standard and Poor: „Všech 17 zemí eurozóny
čelí hrozbě ztráty ratingu AAA."
Ratingová agentura Standard and Poor oznámila,
že by všech 17 členů eurozóny, včetně Francie a
dokonce i Německa, mohly ztratit svůj rating AAA,
pokud se jim nepodaří podniknout rychlé kroky k
řešení dluhové krize. Standard a Poor se opírá o
to, že důvěryhodnost příchodu řešení dluhové
krize je s každým dnem nižší. Podle analytiků by
ovšem snížení ratingu mohlo zcela potopit naděje
na záchranu eura, neboť záchranný fond by pak již
vůbec nemusel být schopen získat peníze na
dluhových trzích.

Z areálu JE Fukušima Daiichi unikla další
kontaminovaná voda
Technici detekovali únik radioaktivní vody ze
záchytných nádrží v nedělních ranních hodinách.
Část uniklé kapaliny se přitom velmi
pravděpodobně dostala i do oceánu. Společnost
TEPCO hovoří o úniku 45 tisíc litrů kapaliny, které
se z nádrží dostaly před zastavením úniku pomocí
pytlů s pískem.

Afghánští představitelé slibují zintenzivnění
boje proti korupci na oplátku za mezinárodní
podporu po stažení spojeneckých vojsk
S tímto prohlášením přišel afghánský
prezident Hamid Karzáí po jednodenní konferenci
v německém městě Bonn a zároveň dodal, že jeho
země je mladou, stále se vyvíjející demokracií.
Mezinárodní společenství slíbilo Afghánistánu
podporu po dobu 10 let po stažení spojeneckých
vojsk výměnou za "dobré" vládnutí v zemi.
Pákistán, jakožto klíčový hráč v afghánské otázce,

se však jednání nezúčastnil kvůli nedávnému
incidentu, při kterém vrtulníky NATO zabily 24
pákistánských vojáků.

Vědci potvrdili existenci planety podobné Zemi
Planeta Kepler 22-b se nachází zhruba 600
světelných let od naší sluneční soustavy na
oběžné dráze hvězdy, která je podobná Slunci.
Tzv. "Země 2.0" má na svém povrchu teplotu
zhruba 22°C a je naší Zemi zatím nejpodobnější z
dosud objevených planet. Vědci však zatím stále
neznají přesné složení této planety, která je zhruba
2,4 krát větší než Země.

Obyvatelé Moskvy demonstrují v ulicích,
skandují: "Pryč s Putinem!"
Demonstrace se spustily poté, co mezinárodní
pozorovatelé zveřejnili stanovisko o ruských
parlamentních volbách, ve kterém hovoří o
zjevném porušení pravidel. Policie v ulicích zatkla
již okolo 300 lidí. Hlasování prý bylo tendenční ve
prospěch strany premiéra Vladimira Putina
Jednotné Rusko. Pozorovatelé z Organizace pro
bezpečnost a spolupráci v Evropě dokonce hovoří
o manipulaci s hlasy a obsahem volebních uren.
Nad tímto prohlášením vyjádřil znepokojení i
mluvčí Bílého domu. Jednotné Rusko ztratilo v
tamním parlamentu celkem 77 křesel.

Protesty proti budování nového dolu na severu
Peru si vyžádaly vyhlášení výjimečného stavu
Peruánský prezident Ollanta Humala dnes vyhlásil
výjimečný stav v celé oblasti na dobu 60 dnů. Za
této situace budou moci pořádkové síly plně
kontrolovat situaci v případě dalších protestů proti
celému projektu. Americká společnost Newton již
dříve zastavila práce na projektu zlatého dolu v
hodnotě 4,8 miliardy dolarů. Stalo se tak hned po
prvních vážných střetech demonstrujících obyvatel
s policií. Místní lidé se bouří především kvůli
obavám o znečištění zásob vody celého regionu.

Představitelé Evropské komise jsou na
pozorování v Makedonii
Delegace Evropské komise zde pozoruje průběh a
dodržování demokratických cílů, které
makedonská vláda přijala v rámci tzv. Evropské
dohody o lokální autonomii. Členové evropské
delegace se při své návštěvě setkají i s vrchními
makedonskými státními představiteli. Pozorovatelé
EU v zemi setrvají do 7. 12. tohoto roku.

Francie a Německo mají jasno - EU má mít
novou smlouvu s podstatně tužšími pravidly
Vedoucí představitelé Francie a Německa,
prezident Nicolas Sarkozy a kancléřka Angela
Merkel, oznámili své stanovisko -
EU potřebuje novou smlouvu, aby se vypořádala s
dluhovou krizí eurozóny. Nová smlouva o EU by

měla být připravena již v březnu 2012, aby zajistila,
že k nové krizi již nedojde. Státy eurozóny by měly
být pod větší kontrolou v otázce rozpočtů a měly
by existovat i sankce v případě přesažení
povolených deficitů nad 3%, což vyžadují
dosavadní pravidla pro přijetí eura, přičemž
rozpočty pak bude ověřovat Evropský soudní dvůr
v Lucemburku. S tímto závěrem jde Německo a
Francie na pařížský summit v pátek, kde se bude
jednat o budoucnosti eura. Němci mimo jiné chtějí i
strukturální reformy nad rámec dosavadních
dohod, přičemž změny Lisabonské smlouvy by
měly být provedeny ve všech 27 členských státech
EU.

Ekologičtí aktivisté pronikli do francouzské
jaderné elektrárny
Aktivistům světově známe ekologické organizace
Greenpeace se dnes povedlo dostat do elektrárny
v Nogent-sur-Seine. Vláda vydala prohlášení, že
zajištění bezpečnosti areálu selhalo v době, kdy se
deseti aktivistům povedlo vylézt na budovu
jednoho z reaktorů za účelem rozvinutí
transparentu. Ten měl ukázat, že bezpečná
jaderná energie neexistuje. Francouzský prezident
Nicolas Sarkozy akci aktivistů kritizoval. Uvedl, že
zveřejní všechny audity prověrek jaderných
elektráren, které proběhly po japonské katastrofě
jaderné elektrárny Fukušima. Omezit jadernou
energetiku však ve Francii nehodlá.

Americký viceprezident Joe Biden přistál v
Řecku
Na pondělní schůzce se zástupce americké hlavy
státu měl sejít s řeckým prezidentem Karolosem
Papouliasem a premiérem Lucasem
Papademosem, jehož nová prozatímní vláda se
snaží zastavit ekonomický otřes země,
který má dominový efekt po celém světě. Řecký
premiér se již několik týdnů snaží zavést
kontroverzní záchranný balík, na kterém se dohodl
s vůdci předních unijních ekonomik, za
účelem záchrany řeckého hospodářství. Další
zastávkou na programu amerického viceprezidenta
je Turecko, kde bude nést poselství větší politické
a sociální svobody.

Izrael vyzývá islamisty, budoucí vládce Egypta,
aby zachovali mírovou smlouvu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval
budoucí vládu Egypta, aby zachovala mírovou
smlouvu s Izraelem poté, co se ukázalo, že
islamisté skutečně vyhrají egyptské volby. Podle
Izraele je vzájemná mírová smlouva základem
regionální bezpečnosti a ekonomické stability.
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identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení daňového dokladu
činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: MK ČR E
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Marek Görges, jr.
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